STATUT
Stowarzyszenia: Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej

ROZDZIAŁ I.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Stowarzyszenie

nosi

nazwę:

„Podkarpacki

Wojewódzki

Związek

Piłki

Siatkowej” (w skrócie PWZPS) i zwane jest w dalszym ciągu „Podkarpackim
WZPS”.
§ 2.
Terenem działania Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej
jest obszar województwa podkarpackiego a siedzibą władz jest miasto
Rzeszów.
§ 3.
1) Podkarpacki WZPS działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach
oraz przepisów prawa obowiązujących w Polsce oraz niniejszego statutu.
Podkarpacki WZPS posiada osobowość prawną.
2) Organem

rejestrowym

Podkarpackiego

WZPS

jest

Sąd

Rejonowy

w Rzeszowie.
3) Siedzibą Podkarpackiego WZPS jest miasto Rzeszów.
§ 4.
1) Podkarpacki WZPS opiera swoją działalność na pracy społecznej działaczy.
2) Podkarpacki WZPS może zatrudniać pracowników.

§ 5.
Podkarpacki WZPS używa pieczęci okrągłej i podłużnej oraz odznak z
zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
§ 6.
Organem oficjalnym Podkarpackiego WZPS jest „Komunikat PWZPS”.
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§ 7.
1) Podkarpacki WZPS jest członkiem Polskiego Związku Piłki Siatkowej
i działa zgodnie z jego statutem, uchwałami i wytycznymi.
2) Podkarpacki WZPS może być członkiem krajowych organizacji o tym
samym lub podobnym profilu działania.
3) O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 2, bądź wystąpienia
z nich decyduje Zarząd Podkarpackiego WZPS większością

co najmniej

2/3 głosów członków.

ROZDZIAŁ II.
Cele i sposoby działania
§ 8.
Celem Podkarpackiego WZPS jest popularyzacja, rozwój i stałe podnoszenie
poziomu sportowego piłki siatkowej.
§ 9.
Podkarpacki WZPS realizuje swoje cele poprzez:
1) zrzeszanie stowarzyszeń uprawiających piłkę siatkową,
2) czuwanie

nad

zachowaniem

należytego

poziomu

moralnego

i wychowawczego wśród zawodników, szkoleniowców i działaczy,
3) organizację zawodów i imprez sportowych,
4) kontrolę i koordynację działalności swych członków wynikającą z ich
przynależności do Podkarpackiego WZPS,
5) kontrolę

prawidłowości

wykonywania

programów

szkoleniowych

w klubach sportowych,
6) rozstrzyganie sporów powstałych w obrębie działania Podkarpackiego
WZPS,
7) prowadzenie rejestru zawodników oraz statystyki efektów uzyskanych
w piłce siatkowej z terenu swojego działania,
8) inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów,
działań zmierzających do realizacji swych statutowych celów i zadań.
§ 10.
Podkarpacki WZPS może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych
zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności
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gospodarczej Podkarpackiego WZPS służy realizacji celów statutowych i nie
może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ III.
Członkowie Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki
Siatkowej,
ich prawa i obowiązki
§ 11.
Członkowie Podkarpackiego WZPS dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych;
2. Członków wspierających;
3. Członków honorowych.
§ 12.
1) Członkami zwyczajnymi Podkarpackiego WZPS mogą być stowarzyszenia
sportowe

uprawiające

sport

piłki

siatkowej,

posiadające

osobowość

prawną, kluby sportowe uczestniczące we współzawodnictwie sportowym
oraz uczniowskie kluby sportowe.
2) Przyjęcie na członka zwyczajnego Podkarpackiego WZPS następuje na
podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Podkarpackiego WZPS.
3) Członkiem

wspierającym

może

być

osoba

fizyczna

lub

prawna

zainteresowania działalnością Podkarpackiego WZPS, która zadeklarowała
na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w
Wojewódzkim Związku poprzez swojego przedstawiciela.
4) Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w rozwój piłki siatkowej lub w inny szczególny sposób wniosła
zasługi dla piłki siatkowej na terenie działania Podkarpackiego WZPS.
5) Godność Prezesa Honorowego lub Członka Honorowego może nadać
Walne Zebranie Podkarpackiego WZPS na wniosek Zarządu.

§ 13.
Członkowie Podkarpackiego WZPS mają prawo do:
1) Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Podkarpackiego WZPS
oraz oceny ich działania,
Statut Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej 2016

3

2) Uczestniczenia

z

głosem

stanowiącym

w

Walnym

Zebraniu

Podkarpackiego WZPS przez swych delegatów,
3) Wyboru władz Podkarpackiego WZPS i delegatów na Zjazd PZPS,
4) Korzystania z innych przywilejów wynikających z niniejszego statutu.
§ 14.
Członkowie Podkarpackiego WZPS obowiązani są do:
1) czynnego udziału w realizacji statutowych zadań Podkarpackiego WZPS,
2) ścisłego przestrzegania statutów, postanowień, regulaminów, uchwał oraz
innych przepisów obowiązujących w sporcie piłki siatkowej,
3) dbania o podnoszenie poziomu moralnego swych członków,
4) podnoszenia poziomu sportowego swych zawodników,
5) podporządkowanie się uchwałom i decyzjom władz Podkarpackiego WZPS
i PZPS,
6) regularnego

opłacania

obowiązujących

składek

i

opłat

na

rzecz

Podkarpackiego WZPS i PZPS,
7) brania udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez
Podkarpackiego WZPS.
§ 15.
1) Członkowie wspierający mogą korzystać z praw określonych w § 13
z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
2) Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się
z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów
i uchwał władz Podkarpackiego WZPS.
3) Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
§ 16.
Członkostwo ustaje w przypadku:
1) wystąpienia członka z Podkarpackiego WZPS zgłoszonego na piśmie,
2) skreślenia z listy członków,
3) wykluczenia członka z Podkarpackiego WZPS,
4) rozwiązania się Podkarpackiego WZPS lub stowarzyszenia będącego
członkami Podkarpackiego WZPS.
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§ 17.
1) Członek Podkarpackiego WZPS może być zawieszony, a następnie
skreślony z listy członków w przypadku nie brania czynnego udziału w
realizacji statutowych zadań Podkarpackiego WZPS.
2) Członek Podkarpackiego WZPS może być wykluczony uchwałą Zarządu
w przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia interesów Podkarpackiego
WZPS,

niestosowania

się

do

statutu

lub

nie

realizowania

uchwał

Podkarpackiego WZPS, czy też innych obowiązujących przepisów.
3) W przypadkach określonych w pkt. 1 i 2 Zarząd zobowiązany jest
zawiadomić członka o zawieszeniu, skreśleniu lub wykluczeniu, podając
przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo odwołania się
od decyzji do Walnego Zebrania. Odwołanie nie wstrzymuje wykonania
decyzji Zarządu, chyba, że Zarząd postanowi inaczej.

ROZDZIAŁ IV.
Władze Podkarpackiego WZPS.
§ 18.
Władzami Podkarpackiego WZPS są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna
§ 19.
1. Kadencja wszystkich władz Podkarpackiego WZPS trwa cztery lata, a ich
wybór odbywa się w głosowaniu tajnym o ile Uchwała Walnego Zebrania
nie postanowi inaczej.
2. Prezes Podkarpackiego WZPS może być wybrany maksimum na 2
kadencje.
3. Uchwały

wszystkich

większością

głosów

władz
przy

Podkarpackiego
obecności

co

WZPS

najmniej

zapadają
połowy

zwykłą

członków

uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie
stanowią inaczej.
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W

przypadku

wystąpienia,

§ 20.
wykluczenia

lub

śmierci

członka

władz

Podkarpackiego WZPS w trakcie kadencji, władzom przysługuje prawo
kooptacji. Liczba dokooptowanych członków władz nie może przekraczać 1/3
liczby członków pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ V
Walne Zebranie Podkarpackiego WZPS.
§ 21.
1) Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Podkarpackiego WZPS.
2) W Walnym Zebraniu uczestniczą z głosem stanowiącym przedstawiciele
wszystkich członków Podkarpackiego WZPS (klubów).
3) Kumulacja głosów przysługujących różnym członkom Podkarpackiego
WZPS jest niedopuszczalna.
4) Szczegółowe zasady dotyczące udziału delegatów z klubów oraz klucz
wyborczy ustala Zarząd Podkarpackiego WZPS.
§ 22.
W Walnym Zebraniu Podkarpackiego WZPS mogą brać udział z głosem
doradczym:
1) członkowie władz Podkarpackiego

WZPS, którzy nie są delegatami

członków bezpośrednich,
2) członkowie honorowi i zasłużeni mistrzowie sportu,
3) osoby zaproszone przez Zarząd Podkarpackiego WZPS,
4) sędziowie

i

trenerzy

wybrani

na

branżowych

konferencjach

jako

przedstawiciele na Walne Zebranie.
5) członkowie wspierający poprzez swojego przedstawiciela.
§ 23.
1) Walne Zebrania dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne.
2) Zwyczajne Walne Zebrania sprawozdawczo - wyborcze odbywają się co 4
lata, zaś zebrania sprawozdawcze każdego roku.
Termin i miejsce zebrania ustala Zarząd.
3) Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest na skutek:
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a) uchwały poprzedniego Walnego Zebrania lub Zarządu podjętej
większością 2/3 głosów,
b) wniosku Komisji Rewizyjnej,
c) wniosku uchwalonego przez co najmniej 50% członków (klubów)
Podkarpackiego WZPS,
d) w razie jednoczesnego ustąpienia powyżej 1/3 członków Zarządu.
§ 24
Do kompetencji Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego należy:
1) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących
władz Związku,
2) Podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom
ustępujących władz Związku,
3) Ustalenie głównych kierunków działania Podkarpackiego WZPS,
4) Uchwalanie zmian do statutu Podkarpackiego WZPS,
5) Nadawanie godności Prezesa Honorowego i Członka Honorowego,
6) Rozpatrywanie

odwołań

członków

(klubów)

od

Uchwał

Zarządu

z wyłączeniem spraw objętych właściwością wydziałów i komisji stałych
podległych Zarządowi Podkarpackiego WZPS,
7) Rozpatrywanie i uchwalanie wniosków wniesionych przez Zarząd i
członków Podkarpackiego WZPS,
8) Wybór Prezesa Podkarpackiego WZPS w głosowaniu tajnym lub jawnym,
stosownie do uchwały Walnego Zebrania,
9) Wybór

Zarządu

Podkarpackiego

WZPS

oraz

Wojewódzkiej

Komisji

Rewizyjnej.
10) Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZPS w oparciu o
obowiązującą ordynację wyborczą.
11) Przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Związku,
§ 25.
Do władz Podkarpackiego WZPS może być wybrany obywatel Rzeczpospolitej
Polskiej o nieposzlakowanej opinii, posiadający pełnię praw obywatelskich.
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§ 26.
1) Walne Zebranie zwołuje Zarząd Podkarpackiego WZPS. Zawiadomienie o
Walnym Zebraniu wraz z porządkiem obrad winny być wysłane do
wszystkich członków co najmniej na 3 tygodnie przed terminem Walnego
Zebrania.
2) Sprawozdanie z działalności oraz wnioski winny być przesłane co najmniej
na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.
§ 27.
1) Walne Zebranie podejmuje Uchwały w głosowaniu jawnym.
2) Większość kwalifikowana 2/3 głosów obecnych na zebraniu jest wymagana
dla zmian statutowych.
§ 28.
Uchwały Walnego Zabrania zwołanego w pierwszym terminie zapadają
zwykłą większością głosów przy obecności 50% + 1 delegatów. Uchwały
Walnego Zebrania zwołanego w drugim terminie są prawomocne bez
względu na ilość obecnych delegatów członków Podkarpackiego WZPS.
§ 29.
Prawo zgłaszania wniosków na Walnym Zebraniu mają delegaci, Zarząd
i Komisja Rewizyjna Podkarpackiego WZPS.
§ 30.
1) Do kompetencji Zebrań Sprawozdawczych należą sprawy określone
w § 24 z wyjątkiem pkt. 2, 8, 9,10.
2) Szczegółowe

zasady

dotyczące

udziału

delegatów

członków

Podkarpackiego WZPS w Zebraniu Sprawozdawczym uchwala Zarząd
Podkarpackiego WZPS.
3) Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
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ROZDZIAŁ VI.
Zarząd Podkarpackiego WZPS.
§ 31.
1) Zarząd Podkarpackiego WZPS składa się z 7 do 12 osób. W skład Zarządu
wchodzą z Urzędu:
a)

Prezes Podkarpackiego

PWZPS wybrany przez

Walne

Zebranie

Sprawozdawczo-Wyborcze Podkarpackiego WZPS.
b)

Przewodniczący

Wydziału

Sędziowskiego

wybrany

na

Walnym

Walne

Zebranie

Zebraniu Sędziów Podkarpackiego WZPS
c)

Przewodniczący Rady Trenerów.

Pozostali

członkowie

Zarządu

wybierani

są

przez

Sprawozdawczo-Wyborcze Podkarpackiego WZPS w ilości określonej przez
Walne Zebranie.
2) Zarząd może wyłonić ze swego grona Prezydium, które sprawuje władzę
w imieniu Zarządu w okresie między posiedzeniami.
3) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz
na kwartał.
4) Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz
w miesiącu.
5) Pracami Zarządu Podkarpackiego WZPS kieruje Prezes Podkarpackiego
WZPS.
§ 32.
1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Podkarpackiego WZPS na zewnątrz,
2) kierowanie działalnością Podkarpackiego WZPS,
3) zarządzaniem majątkiem i finansami Podkarpackiego WZPS, w tym
ustalanie wysokości składek członkowskich,
4) upoważnianie i cofanie upoważnień do podpisywania dokumentów
Podkarpackiego WZPS,
5) zwoływanie Walnych Zebrań, względnie zebrań sprawozdawczych,
6) przyjmowanie, skreślanie, zawieszanie w prawach oraz wykluczanie
członków Podkarpackiego WZPS,
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7) powoływanie

wydziałów,

komisji

stałych,

okręgów

rozgrywkowych

i sędziowskich w zależności od potrzeb,
8) powołanie

pełniącego

obowiązki

Prezesa

Podkarpackiego

WZPS,

w przypadku ustąpienie Prezesa w trakcie kadencji,
9) wykonywanie

innych

czynności

nie

nawiązujących

do

kompetencji

Walnego Zebrania i Komisji Rewizyjnej.
10)określanie zakresu kompetencji Prezesa Podkarpackiego WZPS.
11)uchwalanie planów działania i budżetów Związku,
2. Podczas głosowania uchwał Zarządu w przypadku równej liczby głosów za
i przeciw decyduje głos Prezesa lub osoby zastępującej Prezesa.
§ 33.
1) W przypadku naruszania postanowień statutowych, a w szczególności
przepisów,

regulaminów

i

postanowień

obowiązujących

w

PZPS

i Podkarpackiego WZPS Zarządowi przysługuje nakładanie kar na:
a) członków,
b) działaczy,
c) trenerów,
d) zawodników,
e) sędziów.
2)

Tryb

postępowania

dyscyplinarnego

oraz

rodzaje

kar

określają

postanowienia dyscyplinarne PZPS. W toku postępowania dyscyplinarnego
obowiązuje zasada dwuinstancyjności. Szczegółowy zakres działania,
organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów doradczych określają
regulaminy uchwalone przez Zarząd.

ROZDZIAŁ VII.
Komisja Rewizyjna
§ 34.
1) Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków w tym przewodniczącego,
zastępcy i członków.
2) Komisja Rewizyjna:
a) przeprowadza okresowo co najmniej raz w roku kontrole statutowej
i finansowo - gospodarczej działalności Podkarpackiego WZPS,
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b) może

żądać

od

Zarządu

wyjaśnień

dotyczących

działalności

Podkarpackiego WZPS,
c) w razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości i usterek określa
terminy i sposoby ich usunięcia,
d) Przewodniczący względnie inny przedstawiciel Komisji Rewizyjnej może
uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.
3) Członkami Komisji Rewizyjnej mogą zostać osoby, które:
a) nie są członkami organu zarządzającego ani nie pozostają z nimi
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej,

ROZDZIAŁ VIII.
Majątek i fundusze Podkarpackiego WZPS
§ 35.
1. Majątek Podkarpackiego WZPS stanowią nieruchomości, ruchomości oraz
fundusze.
2. Fundusze Podkarpackiego WZPS składają się z:
a) opłat wpisowych i składek członkowskich,
b) z dochodów uzyskanych z działalności statutowej (opłaty) od rozgrywek
mistrzowskich, towarzyskich, z tytułu taks sędziowskich, zawodów
organizowanych przez Podkarpacki WZPS oraz kar pieniężnych.
a) z dotacji, subwencji, darowizn, wydawnictw, innej działalności zgodnej z
obowiązującymi przepisami.
3. Zabrania się:
a) udzielania

pożyczek

lub

zabezpieczania

zobowiązań

członków,

członków organów lub pracowników Podkarpackiego WZPS oraz osób,
z

którymi

w stosunku

pracownicy

pozostają

pokrewieństwa

lub

w

związku

powinowactwa

małżeńskim
w

linii

albo

prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych
dalej „osobami bliskimi”,
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b) przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników Podkarpackiego WZPS oraz osobom im bliskim, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności
jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
c) wykorzystywania

na

rzecz

członków,

członków

organów

lub

pracowników Podkarpackiego WZPS oraz osobom im bliskim na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie

bezpośrednio

wynika

z

celu

działania

i

statutu

Podkarpackiego WZPS,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub
pracownicy oraz ich osób bliskich.”
§ 36.
Podkarpacki WZPS prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 37.
1) Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i
obowiązków majątkowych Podkarpackiego WZPS wymagane są podpisy
dwóch osób upoważnionych przez Zarząd Podkarpackiego WZPS, w tym
Prezesa Podkarpackiego WZPS lub Wiceprezesa Zarządu Podkarpackiego
WZPS.
2) Wszelkie postanowienie władz Podkarpackiego WZPS zmierzające do
uszczuplenia jego majątku wymagają zgody minimum 2/3 członków
Zarządu.

ROZDZIAŁ IX.
Postanowienia końcowe
§ 38.
Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Podkarpackiego
WZPS

większością

2/3

głosów,

przy

obecności

co

najmniej

uprawnionych do głosowania.
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§ 39.
1) Rozwiązanie się Podkarpackiego WZPS następuje w przypadku:
a) wygaśnięcia członkostwa w Polskim Związku Piłki Siatkowej,
b) podjęcia

w

tym

przedmiocie

uchwały

przez

Walne

Zebranie

Podkarpackiego WZPS większością 2/3 głosów.
2) Uchwała o rozwiązaniu się Podkarpackiego WZPS powinna określać
przeznaczenie majątku Podkarpackiego WZPS i podlega w tym zakresie
zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.
§ 40.
Wszelkie zasady dotyczące technicznej strony gry w piłkę siatkową,
przeprowadzania zawodów, podziału na klasy, zgłoszeń zawodników oraz
dyscypliny w Wojewódzkim Związku normują przepisy wydane przez PZPS
oraz uchwalone na ich podstawie regulaminy rozgrywek wojewódzkich przez
Zarząd Podkarpackiego WZPS.
§ 41.
1) Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zebraniu i
Zarządowi Podkarpackiego WZPS.
2) Prawo

interpretacji

wszelkich

regulaminów

obowiązujących

w

Wojewódzkim Związku przysługuje Zarządowi Podkarpackiego WZPS.
3) Uchwały

Walnego

Zebrania

zmieniające

interpretację

regulaminów

uchwalonych przez Zarząd nie działają wstecz.

ROZDZIAŁ X
Przepisy przejściowe
§ 42.
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się
stosownego postanowienia sądu rejestrowego.
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